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Retornos
jun-19 jul-19 ago-19 set-19 out-19 nov-19 2019 6m 12m 24m 36m Do Inicio
1,56% 0,51% 0,66% 0,53% 1,10% -0,36% 7,06% 4,07% 7,26% 14,40% 27,29% 51,15%
0,47% 0,57% 0,50% 0,47% 0,48% 0,38% 5,57% 2,90% 6,09% 12,96% 24,92% 49,87%

333,22% 90,24% 131,99% 113,92% 228,93% - 126,73% 140,22% 119,14% 111,15% 109,52% 102,56%

Características Retorno Acumulado

Objetivo do Fundo

Público Alvo  Investidores em Geral

Administrador BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A

Gestor Galt Capital Consultoria de Investimentos LTDA

Custodiante BNY Mellon Banco S.A.

Auditor KPMG Auditores Independentes Patrimônio Líquido (R$ MM)

Movimentações Aplicação : Conversão de Cota D+1 dia útil

Aplicação Mínima Inicial : R$ 10.000,00

Movimentação Mínima : R$ 1.000,00

Permanência Mínima : R$ 5.000,00

Resgate : Conversão de Cota D+30 dias corridos

Liquidação : D+1 após conversão

BNY Mellon Banco S.A  - 17

Agência : 001 / Conta Corrente : 2902 - 5

Favorecido : Galt FIC FIM

CNPJ : 21.992.538 / 0001 - 08

Horário limite para movimentação: 14:00

Retornos E Estatísticas

PL Atual (R$ mil) 28.335 PL Médio (12 meses, R$ mil) 27.387

Meses Positivos 46 Volatilidade (12 meses) 3,19%

Meses Negativos 7

Gestor: Galt Capital Consultoria de Investimentos Ltda. Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.(CNPJ: 02.201.501/0001-61)
Praia do Flamengo 154 / 9° andar Av. Presidente Wilson 231 - 11° andar, Rio de Janeiro - RJ - CEP 20030-905

Flamengo, Rio de Janeiro - RJ, CEP 22210-030 www.bnymellon.com.br/sf  Telefone: (21) 3219-2500, Fax: (21) 3219-2501 
Tel.: +55 (21) 2557-3757 SAC: sac@bnymellon.com.br ou (21) 3219-2600, (11) 3050-8010, 0800 725 3219

Dados para 
Aplicação

Galt Multimercado FIC FIM
Novembro 2019

Política de Investimento

A política de investimento do fundo consiste na aplicação em cotas de fundos de investimento de classes distintas com o objetivo de proporcionar rentabilidade superior ao CDI 
no longo prazo. O fundo busca atingir o seu objetivo mediante a aquisição de cotas de fundos de investimento de diferentes administradores e gestores, selecionados a partir 
de análises qualitativas e quantitativas.

Fundo
CDI

% CDI

O FUNDO tem como objetivo superar, a médio/longo prazo, a variação do 
CDI.

Classificação 
ANBIMA

Multimercados Livre

Tributação " A alícota de IR é de 22,5% sobre o lucro obtido em aplicações de até 
180 dias; de 20% de 181 a 360 dias; 17,5% em aplicações de até 361 a 720 dias e 
15% em aplicações acima de 720 dias. Estão sujeitos ao recolhimento semestral 
de IR, que ocorre no último dia útil dos meses de maio e novembro, utilizando a 
menor alícota (15%), que no momento do resgate poderá ser ajustada de acordo 

com o período de investimento."

As informações contidas neste material foram preparadas pela Galt Capital e não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de quotas do Fundo ou de qualquer outro valor mobiliário. As 
quotas do Fundo serão distribuídas por instituições financeiras que integrem o sistema de distribuição de valores mobiliários. A Galt Capital não comercializa nem distribui quotas de Fundos de Investimentos ou 
qualquer outro ativo financeiro. As aplicações dos quotistas no Fundo não contam com a garantia do Administrador, do Gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos–FGC. 
Os investidores devem estar preparados para aceitar e assumir os riscos dos mercados em que os fundos atuam e, conseqüentemente, possíveis variações no patrimônio investido. A RENTABILIDADE  OBTIDA NO 
PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. Este fundo de cotas aplica em fundo de investimento queutiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de 
investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus quotistas. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente 
informativo. Para a avaliação da performance do Fundo é recomendável uma análise do período de 12 meses. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Os fundos multimercado e fundos de ações 
podem estar expostos à significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Este fundo está sujeito a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos 
que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos 
emissores responsáveis pelos ativos do fundo. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Este material é confidencial, para uso exclusivo a quem se destina e não 
pode ser distribuído. LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. 

Taxa de 
Administração

 1% ao ano

Taxa de 
Performance

Início do Fundo 13/07/2015

Classificação Agressivo

10% do rendimento que exceder o CDI

0,62%

62,59%
8,03%

16,54%

8,15%
1,46%

Crédito Privado

Macro

Long Biased

Long & Short
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Fundo CDI


